2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.)
Közbeszerzési eljárás tárgya: „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.015-2015-00007) komplex előkészítési feladatai"
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Része szerinti, uniós értékhatárt elérő
értékű nyílt közbeszerzési eljárás
I.
Kiegészítő tájékoztatás:
Kérdés és észrevétel
1.

Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő
tájékoztatás

A tárgyi eljárásban a TED-en 2016/S 214-390095
számon megjelent korrigendum az Ajánlati
felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasságban
előírt feltételeket az alábbiak szerint módosítja:
„Az alkalmassági minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban)nem rendelkezik összesen az alábbi
tárgyú tervezésekre vonatkozó referenciákkal:
(…)
Az előírt alkalmassági követelmény több
referenciával is teljesíthető oly módon,
hogy egy adott franciabekezdésben foglalt
követelményt egy referenciának teljes
egészében ki kell elégítenie.”

Ajánlatkérő nem tartja versenykorlátozónak az
előírt, műszaki alkalmassági követelményeket.
Ajánlatkérő a módosítással nem szigorította az
alkalmassági
követelményeknek
való
megfelelést, hiszen a módosítást megelőzően
az
M1.
alkalmassági
követelményben
meghatározottakat 2 db referenciával lehetett
volna teljesíteni, míg a módosítással lehetővé
vált, hogy az ajánlattevők 4 db referenciát is
bemutathassanak
az
M1.
alkalmassági
követelményeknek való megfeleléshez úgy,
hogy egy adott franciabekezdésben foglalt
követelményt
egy
referenciának
teljes
egészében ki kell elégítenie.

Kérdés:
Ajánlatkérő nem tartja-e versenykorlátozónak az
Ajánlati felhívásban előírt, hazai munkákból
egyébként is nehezen teljesíthető műszaki
alkalmassági feltétel fentiek szerinti szigorítását?
II.
Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján:
IGEN / NEM
Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő: …
Budapest, 2016. november 8.

____________________
Csúz Réka
közbeszerzési tanácsadó
Ész-Ker Kft.
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VI SS ZA IG A ZO LÁ S
( E LE G E N D Ő E ZT A Z O LD A L T V IS SZ AK Ü LD E N I)

Országos Vízügyi Főigazgatóság
„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007)
komplex előkészítési feladatai"
Alulírott ……………………………………a(z) ………………………………….ajánlattételre felkért gazdasági szereplő
nevében eljárva ezúton visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen kettő (számmal kifejezve: 2)
számozott oldalból álló „ 2. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú dokumentumot megkaptam, az abban
foglaltakat tudomásul vettem.
Kelt:
aláírás

2/2

